
فاجلواب أن نقول: ال معارضة بني هذا احلديث وبني اآلية؛ ألن اهللا لو عذم مل ميكن أن يعذم وهو : الشيخ

ل وجه ظامل هلم؛ إذا ال يعذم إال وهم مستحقون للعذاب؛ وعلى هذا فيكون احلديث مطابقا لآلية؛ أو يقا

فإن من  ,هلم؛ إذا أراد أن يناقش العباد سموات واألرض لعذم وهو غري ظاملآخر: إن اهللا لو عذب أهل ال

لكانت نعمة واحدة من نعمه تقابل مجيع أعماله؛ وحينئذ يستحقون أن  نوقش احلساب عذب؛ ألنه لو ناقشهم

أي ال يعذم إال بذنب  ,أنه يعذم وهو غري ظامل هلم :خرج األولامل؛ فلنا يف هذا احلديث خمرجان؛ وايعذب

أن املراد بذلك املناقشة، مناقشة احلساب ألن اهللا لو ناقشهم سبحانه وتعاىل لكان  :ثاينفيكون مطابقا لآلية؛ وال

  فيبقون وليس عنده رصيد . ,نعمة واحدة من نعمه حتيط جبميع أعماله

  سلبية يف صفات اهللا ؟الصفات الوهل توجد  ,فإذا قال قائل: هذه صفة سلبية كما يقولون

السلبية ثبوت كمال ضدها، فهو ال يظلم ال لعجزه عن الظلم ولكن لكمال  فاجلواب: ال؛ لكن املراد بالصفات

  عدله .

هذا  ))...  إن اهللا عهد إلينا أن ال نؤمن لرسول حتى يأتينا بقربانالذين قالوا  ((مث قال اهللا تبارك وتعاىل: 

: عهد إليه أي وصانا وصية موثقة بالعهد؛ يقال إن اهللا عهد إلينا )) (( :أيضا من كذب هؤالء اليهود أم قالوا

فإنه يوصي باحلكم إىل من بعده  ,ومنه العهد بالوالية أي والية احلاكم إىل من بعده ,وصية موثقةأي أوصى إليه 

أال نؤمن  (( :أي أوصانا وصية مثبتة بالعهد )) عهد إلينا (( :مثل عهد أيب بكر رضي اهللا عنه إىل عمر؛ فمعىن

  هكذا قالوا وهذا من كذم كما سيأيت. تى يأتينا بقربان تأكله النار ))لرسول ح

وذلك بأن نقرب  حتى يأتينا بقربان تأكله النار )) (( :يعين لرسول من عند اهللا أال نؤمن لرسول )) ((يقول: 

م حصروا اآليات يعين أ ,قربانا من طعام أو ائم أو حلم أو ثياب مث تنزل نار من السماء فتأكل هذا القربان

اليت يطلبوا من الرسول بأن يأيت بنار تأكل هذا القربان؛ وكانوا فيما سبق إذا غنموا غنائم من الكفار مجعوها مث 

ذه اآلية  أتانانزلت نار من السماء فأكلتها حىت أحلت الغنائم هلذه األمة؛ هؤالء يقولون ال نؤمن لرسول إال إذا 

قل قد جاءكم رسل من قبلي  ((قربانا أكلته النار؛ هكذا قالوا؛ قال اهللا تعاىل لرسوله: وهي أننا إذا قربنا  ,فقط

أي بالبينات ))  (( :بأكثر مما تدعون اآلنم رسل ءتكيعين قد جا بالبينات وبالذي قلتم فلم قتلتموهم ))

فلم  (( :أي بالقربان الذي تأكله النار بالذي قلتم )) (( :باآليات البينات اليت تبني صدق رسالتهم؛ والثاين

  يعين ومع ذلك كذبتموهم وقتلتموهم . قتلتموهم ))

  فإن قال قائل: ملاذا عدل اهللا عزوجل عن املطالبة بصدق ما ادعوه ؟



فقد اعتديتم حىت فيما جيء به من  يعين على فرض أن األمر كما قلتم قلنا هذا من باب التنزل مع اخلصم

راتب؛ املرتبة األوىل: صحة ا نعامل مبعلى الرسل؛ وأرجوا أن ننتبه هلذا، أوال من ادعى دعوة فإنن مطلوبكم اعتديتم

ما قال؛ املرتبة الثانية: خمالفته ملا قال؛ فهنا مل يطالبهم اهللا عزوجل بصحة ما قالوا من باب موافقة اخلصم، أقول 

أنا قلت باألول تنزل بناء على العبارة املعروفة عند من باب موافقة اخلصم أحسن من التنزل ألن الذي معنا قرآن، 

وأنه عهد إليكم  منعم هب أن األمر كما قلت :قال فهنا قد وافق اخلصم وحنن نقول هنا موافقة اخلصم؛ ,العلماء

فقد جاءكم رسول بقربان تأكله النار ومع ذلك قتلتموه؛ إذا  ,أال تؤمنوا لرسول حىت يأتيكم بقربان تأكل النار

فطلبكم هذه اآلية املعينة ليس عن صدق ألا قد جاءتكم ومع ذلك كذبتم الرسل وقتلتموهم؛ فهنا عدل عن 

  ون أن تصدقوا الرسل وإمنا تريدون تكذيبهم ., أي أنكم ال تريداملطالبة بصحة الدعوى من باب موافقة اخلصم

: الشيخ من الذي يأيت بقربان ألننا ذكرنا بالنار ؟ حتى يأتينا بقربان تأكله النار )) ((يف قوله تعاىل: : السائل

ما هو الذي يأيت  ,شروعية قربان نتقرب به وتأكله النارقربام, يعين حىت يأتينا مبال، بقربان، القربان هم يتقربون ب

   بقربان؛

  : أليس هذا ظاهر اآلية ؟ السائل

  أم هم يتقربون بالقربان فتأكله النار . ,أي لكن العلماء فسروها بذلك: خالشي

   إذا كان القربان من البهائم فهل تأكله النار كالغنائم ؟: السائل

البهائم وغريها إذا كان مشروعا بالبهائم؛ أما إذا كان بغري  منالظاهر إذا كان مشروعا تأكله النار؛ : الشيخ

  ه إشكال؛ البهائم فاألمر ما في

  الغنائم ؟: مثل السائل

  . ةالغنائم هم قالوا عام: الشيخ

   قسمت الغنائم يف بدر ؟ هل: السائل

 موزعةومل تكن  , قسمها هو,املعروف يف بدر أنه ما قسموها إال بقسمة النيب عليه الصالة والسالم: ال هو الشيخ

بدر خاصة بأن  الرسول عليه الصالة والسالم أذن له يفتوزيع يف األخري؛ وقد اختلف العلماء يف هذا هل إن كال

   .بدرأو أا مل تنزل سورة األنفال إال بعد  ,يقسم الغنائم على غري ما ذكر اهللا يف سورة األنفال

  ؟  اختياركمما هو : السائل

  واهللا ما عندي خيار اآلن .: الشيخ

   ؟ ...أو من أي شيء هل القربان من الغنائم : السائل



عل الطعام مث تنزل النار يعين واحد شخص يتقرب إىل اهللا جي ,ال، من أي شيء : الذين يريدون هؤالء ؟الشيخ

   .وتأكله

  : ملاذا أوردنا القربان من الغنم ؟ السائل

 اجيمعو ,كانت الغنائم يف األول إذا غنموها من الكفار ال حتل هلم  ,غنائمالغنم فيما إذا كانت مناسبة : الشيخ

  نار فتحرقها .مكان فتنزل عليها يف 

   ؟ ...فكيف  هو مناقشة احلسابأن املراد  باحلديث على : شيخ قلنا إن اجلواب الثاينالسائل

يعين مثال لو عذم وهم يعملون عمال صاحلا لعذم وهو غري ظامل هلم باملناقشة؛ فمثال إذا كانوا : الشيخ

قابل أو ال يقابلها احلساب لكانت نعم اهللا ما ت وانوقش لو ,يصومون، يصلون ويتصدقون ويصومون وحيجون

؟ ليس عنده عمل ها ويش بقي عند اإلنسانتوالصدقة والصيام وكل شيء؛ وإذا اجتاح ت الصالةالصالة فاجتاح

.  

  كيف تدل على أن هللا يدين ؟   (( مما عملت أيدينا )): يف قوله تعاىل: السائل

عن نفسه؛ لكن ال ميكن أن يضيفها إىل  أيدينا، لوال أن له يدا ما صح أن يعرب اوجه الداللة أنه أثبت : الشيخ

  اليد وهو ال يد له أبدا .

الذين قالوا إن اهللا عهد إلينا أن ال نؤمن لرسول حتى يأتينا بقربان  (( : أعوذ باهللا من الشيطان الرجيم:الطالب

ذي قلتم فلم قتلتموهم إن كنتم صادقين فإن كذبوك تأكله النار قل قد جاءكم رسل من قبلي بالبينات وبال

فقد كذب رسل من قبلك جاءوا بالبينات والزبر والكتاب المنير كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون 

  أجوركم يوم القيمة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إال متاع الغرور )) .

  ))... الذين قالوا إن اهللا عهد إلينا  (( ن الرجيم؛ أظن نبدأ املناقشة:يطاأعوذ باهللا من الش: الشيخ

   من اإلعراب ؟ إن اهللا عهد إلينا ))الذين قالوا ((ما حمل قوله: 

  .: بدل الطالب

  : ما تصلح بدال, الشيخ

  : صفة.الطالب

فمثال إذا  عرفتم باحلكم، ؛ البدل يا إخواين هو الذي يقوم مقام املبدل هو املقصود: صفة للذين األوىلالشيخ

النسيان، خذ نبال  وأثلث؛ خذ نبال مدى هذا بدل الغلط الول هو ت الرغيف ثلثه، ثلث بدل إذا املأكقلت: أكل



دى يعين سكاكني؛ ما املقصود ؟ خذ السكاكني؛ فالبدل معناه أن حيل حمل املبدل ليس معناه أن يكون املمدى، 

  زائدا عليه .

   ما معناه ؟ إلينا ))عهد  ((قوله: : الشيخ

  صانا؛ أو : الطالب

  ؟ طيب . كذا: الشيخ

   ويش معناها خالد ؟ حتى يأتينا بقربان تأكله النار )) ((قوله: : الشيخ

, اهللا عز وجل يرسل عليها شيء تأكلهأكل أو أي أو من ثياب الرسول بقربان  همحىت يأتي ونؤمن: ال يالطالب

  ؛ ا تأكلهانار 

  هل قوهلم هذا صحيح ؟ : طيب, الشيخ

   كذبوا على اهللا وعلى الرسول,  غري صحيح؛: الطالب

   وهل أبطل اهللا ما ادعوه ؟: طيب, الشيخ

  .قتلوهمم مبا قالوا ولكنهم رسل بأنه قد جاءهبل أتى بشيء  ,ما ادعوهإبطال مل يأت ب: الطالب

  م صدقوا ؟ : املهم هل إالشيخ

   ؛: هم كاذبونالطالب

   هل صدقوا أنه لو أتاهم رسول بقربان تأكله النار آمنوا ؟ أي لكن: الشيخ

  وا؛ : ال، مل يصدقالطالب

  ما الدليل ؟ : الشيخ

   فلم قتلتموهم إن كنتم صادقين ))؛ ((الدليل قوله تعاىل: : الطالب

   ؛: الالشيخ

   ولقد جاءكم رسل من قبلي بالبينات وبالذي قلتم فلم قتلتموهم ))؛ ((قوله: : الطالب

   من أين تأخذ من أي الكلمات هذه ؟: شيخال

   ...: الطالب

   وبالذي قلتم )) ((من قوله تعاىل: : الطالب

  يعين أم جاءوا بالبينات وبالذي قلتم . ,وبالذي قلتم )) ((من قوله:  ,نعم: الشيخ

  ما شرحنا ؟ طيب . إن كنتم صادقين )) ((قوله: : الشيخ



أي باآليات البينات الدالة على رسالتهم  ءكم رسل من قبلي بالبينات ))جاقل قد  ((قال اهللا عزوجل: : الشيخ

 بالبينات )) ((بدليل أنه قدم قوله:  ,يعين والذي قلتم دون البينات اليت جاءوا ا وبالذي قلتم )) ((وصدقهم؛ 

ظم من هذا؛ فمثال لكنه دون البينات اليت جاءوا ا ألم جاءوا بأعهذا على أن ما قالوه وإن كان آية فدل 

حيملها فتكون عصا؛  ها موسى عليه الصالة والسالم جاء ببينة أعظم من ذلك، كان يلقي العصا فتكون حية ويرد

عيسى عليه السالم كان أيضا كذلك , من غري برص؛  كان يدخل يده يف جيبه فتخرج بيضاء لكن من غري عيب

يخلق من الطين   (( :بإذن اهللا عزوجل أن يدفن فيحيا يقف على امليت قبل خيرج األموات من القبور أحياء أو

 فيكون طائرا )) فيكون طيرا )) (( ((قراءتان:  افيه طيرا بإذن اهللا )) كهيئة الطير بإذن اهللا فينفخ فيه فيكون

 بالفعل؛ أيهما أعظم هذا أو أن تنزل نار من السماء تأكل القربان ؟ األوىل أعظم؛أيضا يكون طريا طائرا  :يعين

  وهلذا قدمه.

 :وملا ,الفاء عاطفة فلم )) ((قوله:  فلم قتلتموهم )) ((وهو أن يأيت بقربان تأكله النار؛  وبالذي قلتم )) ((

وما استفهامية؛ ومن قواعد اإلمالء أن ما االستفهامية إذا دخل عليها حرف جر فإا حتذف  ,الالم حرف جر

  عليها حرف جر حتذف ألفها. إذا دخل املهم على كل حال ما: عم، مب، مل ؛ وغري ؟ مم، كيم؛ ألفها مثل

إن كنتم  ((يف أنكم تقبلون الرسل إذا جاءوا ذه اآلية؛ وقوله:  فلم قتلتموهم إن كنتم صادقين )) (( 

 ,اجلملة شرطية كما رأيتم؛ وهل حتتاج إىل جواب ؟ ذهب بعض العلماء إىل أا ال حتتاج إىل جوابصادقين )) 

بل جواا حمذوف دل عليه ما قبله؛  :واجلواب إمنا يؤتى به ليتمم املعىن؛ وقال بعضهم ,ىن مفهوم بدونهألن املع

 وعلى هذا الرأي يكون التقدير: إن كنتم صادقني فلم قتلتموهم؛ وإىل القول األول ذهب ابن القيم رمحه اهللا يف أن

  جواب .مثل هذا الرتكيب ال حيتاج إىل 

: بيان تعنت هؤالء اليهود الذين ردوا ما جاء به النيب صلى اهللا عليه وسلم من البينات بناء يستفاد من هذه اآلية

  ما ادعوه من هذه القاعدة .على 

حام اخلصم مبا يدعيه ليكون ذلك أبلغ يف دحض حجته؛ يؤخذ إفومن فوائد هذه اآلية: أنه ينبغي عند املخاصمة 

  حجة؛  ألنه إذا خوصم مبا يقوله مل يبق له بالبينات وبالذي قلتم ))قل قد جاءكم رسل من قبلي  ((من قوله: 

مثال فحيث خياصمهم مبا يقرون به؛  ,تيمية رمحه اهللا للرافضة وأهل التعطيل ومن ذلك خماصمة شيخ اإلسالم ابن

مينع من  ألن العقل ,إن املراد بآيات الصفات خالف الظاهر :التعطيل عموما قالوا أهلاألشاعرة أو املعتزلة 

خالف الظاهر، خالف الظاهر المتناع  د بنصوص املعاد؛ فقالت الفالسفة أهل التخييل: املراااألخذ بظاهره

نار؛ فبماذا رد عليهم أهل التعطيل ؟ ـ أهل فيه جنة وال فيه وال  فيه ربألنه ما فيه بعث وال  ,القول بظاهرها



وذلك ألننا علمنا  ,بل البعث حق وواقع ,مكم هذا غري مقبولإن كال :التعطيل يقرون بالبعث واليوم اآلخر ـ قالوا

من يحيي العظام وهي  ((وأن الشبه املانعة منه فاسدة؛ الشبهة املانعة هي قول القائل:  ,أن الرسل جاءت به

وقد علمنا فساد  ,فلزم القول بثبوته؛ حنن نقول هلم: أيضا آيات الصفات علمنا بأن الرسل جاءوا ا رميم ))

الشبهة املانعة منه فوجب إثباا؛ بل قال شيخ اإلسالم رمحه اهللا: إن نصوص الصفات يف الكتاب والسنة أكثر 

 أو صفة من جتد آية يف كتاب اهللا إال وجدت فيها امسا من أمساء اهللاتكاد بكثري من نصوص املعاد؛ ألنك ال 

أي يف أننا خنصمه وال يستطيع أن جيادل بعد  ه,أقوى يف خصمام اخلصم حبجته أنكى و صفاته؛ فاملهم أن إفح

  ذلك .

والبد من هذا عقال   ,صالة والسالم جاءوا بالبينات الدالة على رسالتهمال مومن فوائد هذه اآلية: أن الرسل عليه

كم إىل كذا أنا رسول اهللا إليكم أدعو  :كما هو واقع شرعا؛ ملاذا يا مجاعة ؟ ألنه لو جاء رسول من البشر يقول

ببينة تشهد مبا قال؛ وهلذا جاء يف احلديث إال ؟ ال يقبل  هل يقبل منه ذلك ,وأمنعكم من كذا ومن خالفين قاتلته

من رسول يرسله اهللا عزوجل إال آتاه من اآليات ما قال: أو  ؛ما من نبي (عن النيب عليه الصالة والسالم: 

تابعا يوم القيمة , فأرجوا أن أكون أكثرهم وحيا أوحاه اهللا إليوإنما كان الذي أوتيته  ,يؤمن على مثله البشر

وهذا البد منه إذ ال يقبل أحد أن يأيت شخص  ؛) ما من رسول إال آتاه اهللا على مثله يؤمن البشر( فقال:  )

  فإين أقاتلكم إال ببينة . ليكم افعلوا كذا واتركوا كذا وإن مل تفعلواأنا رسول اهللا إ :ويقول

  : إقامة احلجة على هؤالء الذين ادعوا هذه الدعوى بأم قتلوا األنبياء الذين جاءوا مبا قالوه .فوائد اآليةومن 

فإن كذبوك فقد كذب رسل من قبلك جاءوا بالبينات  ((مسليا لرسوله صلى اهللا عليه وسلم:  مث قال اهللا تعاىل

  أي زيادة الباء. ب المنير ))وبالزبر والكتا ((: فيها قراءة والزبر والكتاب المنير ))

اخلطاب للرسول صلى اهللا عليه وسلم؛ والفاعل قريش وأهل الكتاب كل من   فإن كذبوك )) ((يقول اهللا عزوجل: 

(( كذب رسل الفاء واقعة يف جواب الشرط ألنه مقرون بقد؛ وقوله:  :هذه فقد فقد كذب )) ((كذب الرسول؛ 

ومجع  ,؟ نقول ألن الرسل مجع التكسري فلماذا جاء التذكري والتأنيث فقد كذبت رسل )) (( :ويف آية أخرى ))

  التكسري جيوز فيه ثبوت التاء وحذفها؛ قال ابن مالك رمحه اهللا: 

  والتاء مع مجع سوى السامل    من مذكر كالتاء مع إحدى اللنب؛

ومجيع اجلموع تذكر وتؤنث ما عدى مجع املذكر السامل على رأي ابن  ,اللنب إحداها لبنة؛ فاللبنة تذكر وتؤنث

مالك؛ ويضاف إليها على رأي ابن هشام مجع املؤنث السامل؛ ويقابله من قال بأن مجيع اجلموع جيوز تذكريها 



كل   هم  من مذكر أو مؤنث؛ ومنه قول الزخمشري يرد به على أعدائه يقول: ال أبايل جبمع ىت الساملوتأنيثها ح

  ؛ مجع مؤنث

رأي الصحيح رأي ابن ال؛ الشاهد قوله: كل مجع مؤنث؛ والذي يظهر واهللا أعلم أن الرجال املؤنث ال يقابل

أن السامل من اجلمع املذكر جيب تذكريه ومن اجلمع املؤنث جيب تأنيثه أما مجع التكسري فيجوز فيها  ,هشام

  فقد كذبت )) . ((رى: ويف آية أخ فقد كذب )) (( :التذكري والتأنيث؛ هنا

الرسول كما مر علينا كثريا هو الذي أوحي إليه بشرع وأمر بتبليغه؛ هؤالء الرسل  رسل من قبلك )) ((وقوله: 

جيوز أن تكون صفة لرسل وجيوز أن تكون حاال؛ أما جواز أن  بالبينات ))جاءوا  (( :مجلةجاءوا بالبينات، 

ز كوا حاال مع أن الذي قبلها بعده يكون صفة؛ وأما جوامن  رسل منكر فالذي يأيت, ألن تكون صفة فظاهر

  ألا إذا وصفت ختصصت . ,وإذا وصفت النكرة جاز وقوع احلال منها ,كر فألن هذه النكرة وصفتمن

شرعية هي الكتب اليت جاءوا بينات الشرعية والكونية؛ فاآليات الالالبينات هي اآليات،  جاءوا بالبينات )) ((

  اآليات الكونية هي ما يسمى باملعجزات احلسية .ا و 

لزبور الذي أوتيه داود ؛ وهلذا كان ازبرالوالزواجر، هذا  ظواملراد به ما اشتمل على املواع ,زبورمجع  والزبر )) ((

  . وزواجر ظعأكثره موا

والزبر  (( :طف وهوالكتاب مبعىن املكتوب؛ واملنري مبعىن املنري للظلمات؛ وهذا الع والكتاب المنير )) ((

هذا من باب عطف الصفة على الصفة األخرى؛ ألن الزبر تتضمن الكتاب املنري؛ وعطف  والكتاب المنير ))

سبح اسم ربك األعلى الذي خلق فسوى  ((الصفات بعضها على بعض موجود يف القرآن ومنه قوله تعاىل: 

 (( :هذا من باب عطف الصفات )) والذي قدر ((فقوله:  والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى ))

  أيضا من باب عطف الصفات؛ فالتغاير هنا تغاير صفة وليس تغاير أداة . والذي أخرج ))

  يف هذه اآلية من الفوائد: تسلية الرسول عليه الصالة والسالم .

 ,يؤذى فليتسلى كل ما أصاب غريه؛ فمثال اآلمر باملعروف والناهي عن املنكربويتفرع عليها: أن يتسلى اإلنسان 

, كما قالت ؟ بأذية غريه؛ ألن اإلنسان إذا علم أن غريه أصيب مبثل ما أصيب به الشك أنه ينسى احلزن بأيش

  خرا تقول:اخلنساء ترثي أخاها ص

                          ال كثرة الباكني حويل    على إخوام لقتلت نفسي                   ولو 

  كن     أسلي النفس عنه بالتأسي؛لو وما يبكون مثل أخي 



وهذا مصاب  ,الشاهد هنا قوهلا: أسلي النفس عنه بالتأسي؛ فاإلنسان إذا نظر ميينا ومشاال وإذا هذا مصاب بعقله

قد   :وهذا مصاب مباله يتسلى؛ كذلك الرسول عليه الصالة والسالم إذا قال اهللا له ,وهذا مصاب بأهله ,ببدنه

ألنه بشر يلحقه من أحكام البشرية ما  ,نه ون عليه املصيبة وأنه يتسلى بذلكالشك أ ,كذب رسل من قبلك

  يلحق غريه .

وال أظن أن شيئا أشق على  هم الصالة والسالم يؤذون بالتكذيب,ومن فوائد هذه اآلية الكرمية: أن الرسل علي

أخرب بشيء صدق مث قال له  فيمن جاء بالصدق؛ أليس كذلك ؟ اإلنسان يكاد يتقطع إذا  التكذيب منالنفس 

ولكنهم يصربون  ,كذبت؛ فكيف وهم من عند اهللا عزوجل مؤيدون بآياته يكذبون؛ الشك أا شديدة عليهم

 ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا )) ((عليهم الصالة والسالم، كما قال اهللا تعاىل: 

أي وحصل هلم األذية أيضا فصربوا على ما كذبوا وأوذوا  ))كذبت  (( :وعلى ما أوذوا أو معطوفة على :يعين

  .ناحىت أتاهم نصر 

؟ هل ميكن ل عليه الصالة والسالم آخر الرسلمن فوائد هذه اآلية الكرمية: وانظروا هل يستفاد منها : أن الرسو 

   يستفاد ؟أن 

  ميكن؛  :الطالب

ك أو من قبلك؛ هل معناه أنه ال يزورين أحد ألنك لو قلت مثال: زارين رجل قبل ,ميكن ولكنه ضعيف: الشيخ

  بعده ؟ ال؛ فالظاهر أا ال تفيد .

  جاءوا بالبينات )). : ((بالبينات؛ لقوله وايؤيدأن ومن فوائد هذه اآلية الكرمية: أن الرسل البد 

 ((وا بالكتاب، ما من رسول إال ومعه كتاب؛ ويؤيد هذا قوله تعاىل: ئدها: أن الرسل السابقني كلهم جاؤ ومن فوا

وذلك ألنه البد لكل رسول  )) القسطبلقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس 

فإن اهللا   ,ةسواء نزلت وحيا مث كتبت أو نزلت مكتوبة كالتورا ,شريعة، والشريعة مباذا تكون ؟ تكون مبا يكتبمن 

  كتبها بيده وأنزهلا عزوجل .

ولكن أعظمها إنارة هو  ,ومن فوائد هذه اآلية الكرمية: أن الكتب السابقة ككتابنا كلها تنري الطريق ملن أراد املسري

  ؛ وهلذا كان مهيمنا على ما سبقه من الكتب، كل الكتب اليت سبقه منسوخة به .الكرميهذا القرآن 

من  :كل  كل نفس ))(( )) ... كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيمة  ((مث قال اهللا تعاىل: 

والنفس قد يراد ا الروح وقد يراد ا البدن بالروح؛ وكالمها صحيح؛ فاملوت يذوقه البدن وتذوقه  ,صيغ العموم

  الروح .



 ,الذوق ألنه أبلغ يف احلصولب عرب أي البد أن متوت؛ ولكن اهللا ,أي ذائقة طعمه ذائقة الموت )) ((وقوله: 

  ألن الذوق حيصل به حق اليقني.

واحلق بالذوق؛  ,والعني باملشاهدة ,وقد قسم العلماء اليقني إىل ثالثة درجات: علم؛ وعني؛ وحق؛ فالعلم باخلرب 

اليقني؛ ؟ تسميه بعلم  وقد أخفاها يف كيس والقائل صدوق؛ فبماذا تسمي هذا ةفإذا قال لك قائل: هذه تفاح

هلذا عرب عزوجل بالذائقة ألن املوت حق البد اليقني؛ و  فإذا كشفها فهو عني اليقني؛ فإذا أكلها املخرب فهو حق

  لكل حي من موت إال احلي القيوم عزوجل .

إن املالئكة ال ميوتون ؟  :هل املراد من بين آدم ومن اجلن ممن على األرض حبيث نقول كل نفس )) ((وقوله: 

 ونفخ في الصور فصعق من في السموات ومن في األرض إال من شاء اهللا )) (( :ميوتونأحد ؛ كل اجلواب ال

واحلور الاليت يف  ,يستثىن الولدان الذين يف اجلنة ,ذكر العلماء أنه يستثىن من هذا ممن ال ميوت وممن خلقوا للبقاء

  فإم ميوتون . اجلنة فإم خلقوا للبقاء فال ميوتون؛ أما املالئكة ومجيع اخللق

؛ واملراد بالتوفية يعين ال توفون أجوركم إال يوم القيمة ,هذه حصر وإنما توفون أجوركم يوم القيمة )) ((وقوله: 

والكافر أيضا رمبا  ,وإال فإن اإلنسان قد يوىف أجره يف الدنيا ويدخر له أيضا زيادة على ذلك ,هنا توفية الكمال

وإنما  ((من خري فإنه يطعم به يف الدنيا لكن يف اآلخرة ليس له خالق؛ وقوله:  يوىف أجره يف الدنيا أي ما عمل

يوم القيمة هنا ما هو بقد يشعر بأن املراد  الموت )) كل نفس ذائقة ((بعد قوله:  توفون أجوركم يوم القيمة ))

  فيشمل القيامة الصغرى اليت تكون لكل موجود من ذوات النفوس . ,أعم من القيامة الكربى

وذلك ألن النار ـ أعاذين اهللا  ,أي دفع ببطء :زحزح ))وأدخل الجنة فقد فازفمن زحزح عن النار  ((قال: 

النفوس فال يكاد اإلنسان ينصرف عن هذه الشهوات إال  اوالشهوات متيل إليه ,وإياكم منها ـ حمفوفة بالشهوات

وأدخل الجنة  ((دفع عنها مبشقة وشدة أي:  )) زحزح عن النار ((زحزحة ألنه مقبل عليها بقوة؛ وهلذا قال: ب

ما هذه نافية  )) وما الحياة الدنيا إال متاع الغرور ((ألنه جنا من املرهوب وحصل على املطلوب؛  )) فقد فاز

  النفي؛  مع بقاكما قال ابن مالك:   ,همل, وإذا انتقض النفي بطل عتعمل عمل ليس ألن النفي انتقضمل و 

  انتقض فهي مهملة .إن  فإن كان

والوجه الثاين: لدنوها قدرا؛ أما  ,وصفها بالدنيا لوجهني؛ الوجه األول: لدنوها زمنا الحياة الدنيا )) ((وقوله: 

لموضع سوط أحدكم  (دنوها زمنا فظاهر ألا قبل اآلخرة؛ وأما دنوها قدرا فقد قال النيب صلى اهللا عليه وسلم: 

دنيا وما فيها، من نقول إنه مرت؛ خري من الالسوط ميكن أن سوط، الموضع  في الجنة خير من الدنيا وما فيها )

ليت أنت فيها وليست دنياك اخلاصة بك أنت؛ بل الدنيا من أوهلا إىل آخرها؛ إذا احلياة هذه ا كدنياالدنيا ليست 



أي متعة تغر صاحبها  إال متاع الغرور )) ((ودانية من الدنو وهو االحنطاط؛ وقوله:  دنيئةبالنسبة لآلخرة 

  . ـ والعياذ باهللا ـ ألم اغرتوا اوكان مآهلم إىل السحيق  ,وختدعه؛ وكم من أناس زينت هلم الدنيا فاخندعوا ا

  كل نفس ذائقة الموت )). ((يف هذه اآلية الكرمية عدة فوائد؛ أوال: املوت حق البد منه؛ لقوله: 

وهو ال يدر مىت ميوت, فإن العمل الصاحل ألنه إذا كان ميتا وال حمالة يف ومن الفوائد: حث اإلنسان على املبادرة 

ال تؤخر فإن التأخري له آفات؛   ,ظامليبادر والسيما يف قضاء الواجبات والتخلي عن املالشرع يقتضي أن العقل ك

  كثريا ما يقول اإلنسان أنا سأفعل هذا غدا ولكن يتهاون مث يأيت غد وما بعده ويضيع عليه الوقت .

والتوفية  وركم ))وإنما توفون أج ((ومن فوائد اآلية الكرمية: أن كمال األجر إمنا يكون يوم القيمة؛ لقوله: 

ىل والسيما اإلحسان إفإن اإلنسان قد يثاب يف الدنيا على عمله  ,وهو كذلك ,سابقا يزادتقتضي أن هناك شيئا 

واهللا في عون العبد ما كان العبد  (اخللق وقضاء حوائجهم؛ ألنه ثبت عن النيب صلى اهللا عليه وسلم أنه قال: 

  ) .خيه كان اهللا في حاجته في حاجة أ من كان (وقال:  في عون أخيه )

ومسي يوم القيمة ملاذا ؟ ألنه يقوم فيه الناس  يوم القيمة )) ((ومن فوائد هذه اآلية: إثبات يوم القيمة؛ لقوله: 

يوم يقوم الناس  ((لرب العاملني هذا واحد ؟ ويقوم األشهاد؛ يقام فيه القسط؛ وأدلة هذا معروف قال اهللا تعاىل: 

وقال  إنا للنصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم األشهاد )) ((وقال تعاىل:  لرب العالمين ))

  ونضع موازين القسط ليوم القيمة )) . ((سبحانه وتعاىل: 

دخل اجلنة؛ ومعلوم أن أن يومن فوائد هذه اآلية: أنه ال يكمل الفوز إال بأمرين: أن يزحزح اإلنسان عن النار و 

لنار فال بد أن يدخل اجلنة؛ ألنه ليس يف اآلخرة إال داران فقط إما النار وإما اجلنة؛ وقد بني النيب من زحزح عن ا

عليه الصالة والسالم يف احلديث الصحيح ما حيصل به هذا الثواب العظيم الزحزحة عن النار وإدخال اجلنة فقال: 

ما  هللا واليوم اآلخر وليأت إلى الناسمن بادخل الجنة فلتأته منيته وهو يؤ من أحب أن يزحزح عن النار وي (

, نفسه هذين الوصفني اإلميان باهللا واليوم اآلخركر حق اهللا وحق العباد؛ فمن وجد من فذ  يحب أن يؤتى إليه )

  ما حيب أن يؤتى إليه فليبشر ذا . وأنه يأيت إىل الناس

ح ؟ ما فيها ال نفي وال إثبات؛ ولكن الزخمشري ومن فوائد هذه اآلية: أا تدل على أن اهللا ال يرى يف اجلنة؛ ص

يف تفسريه قال: أي فوز أعظم من أن يزحزح اإلنسان عن النار ويدخل اجلنة، أي فوز أعظم؛ يريد بذلك نفي 

ويكون رؤيته هللا عزوجل أعظم النعيم؛ فليس يف اآلية ما  ,إذا دخل اإلنسان اجلنة فإنه سريى ربه :الرؤية؛ فنقول له

وإذا مل يكن فيها دليل على نفي الرؤية فإن هناك نصوصا من القرآن والسنة تدل  ,في الرؤية إطالقايدل على ن

  واملؤمن هو الذي ال يتتبع املتشابه من القرآن يتتبع احملكم وحيمل عليه املتشابه . ,على ثبوت الرؤية



  . ال متاع الغرور ))وما الحياة الدنيا إ ((ومن فوائد هذه اآلية: التزهيد يف الدنيا؛ لقوله: 

ومن فوائدها: أنه جيب على اإلنسان احلذر من مغبة الدنيا وغرورها؛ وهلذا ثبت عن النيب صلى اهللا عليه وسلم أنه 

تنافسها من قبلكم  واهللا ما الفقر أخشى عليكم وإنما أخشى أن تفتح الدنيا عليكم فتنافسوها كما (قال: 

عليه الصالة والسالم أن هذا هو اخلوف؛ وانظر اآلن ملا فتحت الدنيا وصدق الرسول )  فتهلككم كما أهلكتهم

 . فتحت عليهم هلكوامن حىت الذين مل تفتح عليهم إذا مسعوا  ,حصل اهلالك ؟ على الناس ماذا حصل


